
522

YEZÎD b. HÂRÛN

ce yine Haccâc’ýn ýsrarýyla tutuklandý (86/
705). Haccâc ona hapiste aðýr iþkenceler
yaptýrdý; Yezîd’in kýz kardeþi olan karýsý Hind
buna karþý çýkýnca onu boþadý. Dört yýl son-
ra kardeþleriyle birlikte hapisten kaçan Ye-
zîd, Remle’ye gidip Haccâc’a karþý düþman-
lýk besleyen Veliaht Süleyman b. Abdülme-
lik’in himayesine girdi. Halife Velîd, karde-
þi Süleyman’a bir mektup yazarak Yezîd’i
kendisine göndermesini bildirdi. Süleyman
da onu oðlu Eyyûb ile birlikte Velîd’in ya-
nýna gönderdi. Eyyûb amcasý Velîd’in hu-
zurunda, babasýnýn Emevîler’e büyük hiz-
metler yapan Yezîd’i ve ailesini himayesi
altýna aldýðýný, halifenin de bunu onayla-
yacaðýný umduðunu belirten mektubunu
okudu. Bunun üzerine Velîd, Haccâc’a Ye-
zîd ve ailesinin peþini býrakmasýný emret-
ti. Haccâc’ýn (ö. 95/714) ve arkasýndan I.
Velîd’in (96/715) ölümü Yezîd b. Mühelleb’e
rahat bir nefes aldýrdý. Süleyman halife
olunca Yezîd’i Irak genel valiliðine tayin et-
ti. Yezîd, daha önce Haccâc’ýn koyduðu ver-
gilerden dolayý ezilen halkýn nefretini üze-
rine çekmemek için halifeden vergileri top-
lama görevinin kendisinden alýnarak baþ-
ka birine verilmesini istedi. Halife de bu
göreve Sâlih b. Abdurrahman’ý tayin etti.
Sâlih, Yezîd’in yaptýðý aþýrý harcamalarýn
devlet hazinesinden karþýlanmasýný kabul
etmeyince sýkýntý yaþandý. Yezîd, Irak vali-
liði uhdesinde kalmak þartýyla Horasan va-
liliðini de elde etmeyi baþardý ve Horasan’a
gidip oraya yerleþti.

Gerçekleþtirdiði fetihlerden dolayý Ku-
teybe b. Müslim’i kýskanan Yezîd, Kutey-
be’nin öldürülmesiyle ortaya çýkan karýþýk-
lýklarý yatýþtýrdýktan sonra Cürcân ve Tabe-
ristan üzerine seferler düzenlemeye baþ-
ladý (98/717). Kalabalýk bir orduyla Türk
Hükümdarý Sûl’ün idaresindeki Dihistan’a
yürüdü ve Sûl’ü teslim olmak zorunda bý-
raktý. Ardýndan yöneldiði Cürcân’da bir di-
reniþle karþýlaþmadý. Bölge halkýnýn vergi-
lerini arttýrdý ve barýþ yaparak oradan ay-
rýldý. Taberistan üzerine giden Yezîd, Ýspeh-
bed’in barýþ teklifini kabul etmedi; ancak
onun karþýsýnda yenilgiye uðradý ve Biya-
san’daki birçok müslümanýn öldürülmesi-
ne yol açtý. Ardýndan Yezîd, Hayyân en-Na-
batî’yi Ýspehbed’e gönderip barýþ teklifin-
de bulundu ve kabul etmediði takdirde ye-
ni gelecek takviye kuvvetleriyle birlikte tek-
rar saldýrýya geçeceðini bildirdi. Ýspehbed
yýllýk 700.000 dirhem, 400 aðýr yük safran
veya ayný deðerde para vererek barýþ yap-
tý. Uyguladýðý bu taktik sayesinde yenilgi-
yi baþarýya çeviren Yezîd bu defa halký is-
yan eden, yerine býraktýðý vekilin öldürül-
düðü Cürcân’a karþý yürüyüp yedi aydan

fazla süren bir kuþatmanýn sonunda þehri
ele geçirdi. Yezîd’in Cürcân’da 40.000 ki-
þiyi katlettirdiði rivayet edilmektedir.

Yezîd Horasan’a dönünce Halife Süley-
man’a mektup yazarak gerçekleþtirdiði
fetihleri ve ganimetten beytülmâle gön-
derilmesi gereken humus miktarýný bildir-
di. Kaynaklarda bu miktar için milyonlar-
la ifade edilen farklý rakamlar verilmekte-
dir (Belâzürî, Fütû¼u’l-büldân, s. 471; Ta-
berî, VI, 544-545). Ancak Yezîd humusu
yollamadý. Süleyman b. Abdülmelik ölün-
ce (99/717) yerine geçen Ömer b. Abdüla-
zîz, Yezîd’i huzuruna çaðýrýp humusu niçin
göndermediðini sordu. Yezîd önce meþ-
hur olmak için miktarý abarttýðýný söyledi,
ardýndan halifenin bunun hesabýný sorma-
yacaðýný düþünerek böyle davrandýðýný be-
lirtti. Ona inanmayan halife müslümanla-
rýn hakkýný ödemeyen Yezîd’i görevinden
azledip tutuklattý. Yezîd’in bu ikinci tutuk-
luluk dönemi iki yýl sürdü. Ömer b. Abdü-
lazîz’in hastalýðýnýn aðýrlaþtýðý günlerde ve-
ya öldüðü duyulunca Yezîd, yeni halife Ye-
zîd b. Abdülmelik’in kendisini öldürmesin-
den korktuðu için hapisten kaçýp Ezd ka-
bilesinin Uman kolunun yurdu Basra’ya
gitti. Basra halkýnýn büyük çoðunluðunu
teþkil eden Ezd ve Rebîa kabilelerinin des-
teðiyle Temîm ve Kays’ýn desteklediði Vali
Adî b. Ertât’ý bertaraf edip þehre girdi (Ra-
mazan 101 / Mart 720). Daha fazla taraftar
toplayabilmek amacýyla ayaklanmaya dinî
bir nitelik kazandýrarak Basra’daki dindar
zümreyi de saflarýna katmaya çalýþtý; hal-
ký Kur’an ve Sünnet’e uymaya, Emevî Dev-
leti’ne karþý cihada çaðýrdý. Emevîler’le ya-
pýlacak bir savaþýn Türk ve Deylemliler’le
yapýlacak savaþtan daha sevap olduðunu
söyledi. Mevâlînin de katýlmasýyla ordusu
büyüdü. Ardýndan Basra’ya baðlý Ahvaz,
Fars ve Kirman halký da ona itaat ettiði-
ni açýkladý. Kardeþi Mervân’ý Basra’da bý-
rakarak Vâsýt üzerine yürüyen Yezîd þehri
ele geçirdikten sonra Kûfe’ye yöneldi. Ken-
disini durdurmaya çalýþan Kûfe valisinin
ordusundaki Ezd-Rebîa mensuplarýnýn ya-
ný sýra Temîm liderlerinden bazýlarýný da
yanýna çekmeyi baþardý. Ancak çok geç-
meden halifenin kardeþi Mesleme b. Ab-
dülmelik büyük bir orduyla Yezîd’in konak-
ladýðý Akr mevkiine geldi. Yapýlan savaþta
askerinin büyük kýsmý bozulup kaçan Ye-
zîd savaþ alanýnda az sayýdaki taraftarýy-
la ölene kadar çarpýþtý (14 Safer 102 / 24
Aðustos 720). Ýki kardeþinin yaný sýra ken-
disine yakýn olan birçok kiþi öldürüldü. Öte
yandan kaçmaya çalýþan kardeþi Mufad-
dal kendisiyle birlikte kaçan diðer kardeþ-
leri ve birçok akrabasý yakalanýp katledil-

ri zayýflayýp kendisine ihtilât ârýz olduktan
sonra da ondan hadis dinlediði þeklinde
açýklýða kavuþturur (a.g.e., IX, 362-363).
Yezîd b. Hârûn, bazý zayýf râvilerden hadis
almasýnýn sebebini, öðrenmek ve gerekti-
ðinde bu tür bilgilerden de yararlanmak
maksadýyla herkesten hadis alýnabileceði
þeklinde açýklar (Râmhürmüzî, s. 417).
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Ebû Hâlid Yezîd b. Mühelleb
b. Ebî Sufre el-Ezdî

(ö. 102/720)

Emevî Halifesi II. Yezîd’e karþý
isyan eden vali ve kumandan.˜ ™

53 (673) yýlýnda doðdu. Ýlk askerî tec-
rübesini babasý Mühelleb’in Horasan vali-
liði sýrasýnda kazanmýþ, Mühelleb de valili-
ði oðlu Yezîd’e vasiyet etmiþti. Irak genel
valisi Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî kayýnpe-
deri olan Mühelleb’in bu vasiyetine uya-
rak Yezîd’in Horasan valiliðini onaylamýþ-
tý. Valiliði döneminde giderek güçlenen Ye-
zîd’in azline sebep olabilecek bazý uygula-
malara giriþmesi Haccâc’ý rahatsýz etti. Ye-
zîd, âsilerin bölgede bir tehdit unsuru ola-
rak kaldýklarý sürece Haccâc’ýn kendisini
yerinde býrakacaðý düþüncesiyle, 83 (702)
yýlýnda Herat’ta Ýbnü’l-Eþ‘as taraftarlarýný
maðlûp ettiði sýrada ele geçirdiði isyancý
liderlere karþý müsamahakâr davrandý, bu
arada Vâsýt’a gelmesi için verilen emirle-
re de uymadý. Nihayet Haccâc’ýn ýsrarýyla
Yezîd halife tarafýndan azledildi (85/704).
Yezîd, Velîd b. Abdülmelik hilâfete geçin-
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Ebû Muâviye Yezîd b. Zürey‘
b. Yezîd el-Ayþî el-Basrî

(ö. 182/798)

Hadis hâfýzý.˜ ™

101 (719-20) veya 103 (721-22) yýlýnda
Basra’da doðdu. Benî Bekir b. Vâil kabile-
sinin Ayþ b. Mâlik koluna mensup oldu-
ðundan Ayþî nisbesiyle anýlýr. Abbâsî Dev-
leti’nde Übülle valiliði sýrasýnda ölen ba-
basý Zürey‘ kendisine 500.000 dinar mi-
ras býraktýysa da o, babasýnýn malýna ha-
ram karýþmýþ olabileceði endiþesiyle bu mi-
rasý almadý ve hurma yapraklarýndan ha-
sýr yapýp satarak ailesinin geçimini saðla-
maya çalýþtý. Ýlim tahsili için herhangi bir
yolculuða çýkmayan Yezîd bütün ilmini Bas-
ralýlar’dan veya Basra’ya uðrayan âlimler-
den tahsil etti. Eyyûb es-Sahtiyânî, Yûnus
b. Ubeyd, Humeyd et-Tavîl, Hiþâm b. Ur-
ve, Ma‘mer b. Râþid, Saîd b. Ebû Arûbe
ve Süfyân es-Sevrî hocalarýndan bazýlarý-
dýr. Özellikle ilk musanniflerden Ýbn Ebû
Arûbe’nin hadislerini iyi bilir, onun en gü-
venilir talebesi sayýlýrdý. Kendisinden Ab-
dullah b. Mübârek, Abdurrahman b. Meh-
dî, Ali b. Medînî, Halîfe b. Hayyât ve Ah-
med b. Hanbel gibi þahsiyetler hadis riva-
yetinde bulundu. Yezîd b. Zürey‘ 8 Þevval
182’de (22 Kasým 798) Basra’da vefat et-
ti. Bu tarih 181 (797) ve 183 (799) olarak
da zikredilmiþtir (Ýbn Hibbân, VII, 632).

Basra’nýn önde gelen hadis hâfýzlarýn-
dan kabul edilen Yezîd b. Zürey‘in hadis
rivayetinde ehliyetli ve güvenilir olduðu
hususunda ittifak edilmiþ, cerh ve ta‘dîl ko-
nusunda görüþlerine itibar edilen münek-
kitler arasýnda yer almýþtýr. Ayrýca onun
hakkýnda kullanýlan “Basra’nýn muhaddi-
si, Basra’nýn hâfýzý, Irak’ýn gülü” gibi ifade-
ler, kuruluþundan beri deðiþik anlayýþ ve
kültürlerin etkisi altýnda kalan Basra’da
sünneti savunma ve ona baðlýlýðý saðla-
madaki rolü hakkýnda bir fikir vermekte-
dir. Ahmed b. Hanbel Yezîd’i, hadis ilmin-
de ihtiyat ve titizliðin Basra’da ulaþtýðý
son nokta olarak niteler ve onun hakkýn-
da “Basra’nýn reyhaný” sýfatýný kullanýr. Ye-
zîd b. Zürey‘, hadislerin lafýzlarýnda hiçbir
deðiþiklik yapýlmadan nakledilmesi gerek-
tiðine inandýðýndan hadis öðrenip nakle-
derken son derece titiz davranmýþ, bu du-
rum derslerine olan ilgiyi arttýrmýþ ve ri-
vayetleri muhaddisler nezdinde büyük de-
ðer kazanmýþtýr. “Her dinin süvarileri var-
dýr, Ýslâm’ýn süvarileri de muhaddislerdir”
sözü ona aittir (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß,

VIII, 298). Rivayetleri Kütüb-i Sitte baþta
olmak üzere hadis kaynaklarýnýn birçoðun-
da yer alýr. Ýbadete ve zühd hayatýna düþ-
künlüðüyle de tanýnan Yezîd hakkýnda Ebû
Avâne el-Vâsýtî, “Yanýnda kýrk yýl bulun-
dum, her yýl (veya her gün) iyiliklerine bir
iyilik (hayýr) katýyordu” demiþtir.
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Ebû Abdirrahmân Abdullåh
b. Yahyâ b. Mübârek

el-Yezîdî el-Adevî el-Baðdâdî
(ö. 237/851)

Arap dili ve edebiyatý,
Kur’an ilimleri âlimi.˜ ™

Yezîdî ailesinin kurucusu meþhur kýraat
âlimi Yahyâ b. Mübârek el-Yezîdî’nin oð-
ludur. Ýbnü’l-Yezîdî olarak bilinir. Babasý-
nýn Basra’da Abbâsîler’e karþý isyan eden
Ali evlâdýndan Ýbrâhim b. Abdullah b. Ha-
san’la birlikte hareket etmesi ve Ýbrâhim’in
öldürülerek isyanýn bastýrýlmasýndan son-
ra Yahyâ’nýn bir müddet saklanýp ardýn-
dan Baðdat’ta ortaya çýkmasý yüzünden
Abdullah’ýn doðum yeri ve tarihinin bilin-
mediði kaydedilmekle birlikte söz konusu
isyan sýrasýnda Yahyâ’nýn henüz genç ve
Abdullah’ýn ailenin dördüncü oðlu oldu-
ðu göz önünde bulundurularak Baðdat’ta
doðmuþ olabileceði ihtimali üzerinde du-
rulur (øarîbü’l-Æurßân, neþredenin giriþi, s.
25-26). Abdullah kýraati, bu ilmi Ebû Amr
b. Alâ’dan tahsil eden babasýndan arz ve
semâ yoluyla öðrendi. Dânî onu Ebû Amr
kýraatini nakledenlerin en önemlilerinden
biri kabul eder (Ýbnü’l-Cezerî, I, 463). Ken-
dilerinden nahiv ve lugat ilmini tahsil et-
tiði hocalarý arasýnda Yahyâ b. Ziyâd el-
Ferrâ da yer almaktadýr. Sa‘leb adýyla meþ-
hur olan Ahmed b. Yahyâ, Ferrâ’nýn öð-
rencileri içinde özellikle Kur’an ve mesâili
hakkýnda Abdullah’tan daha bilgilisini gör-
mediðini söyler (Hatîb, X, 198-199). Sika
diye nitelendirilen Abdullah’ýn talebeleri
arasýnda yeðenleri Abbas b. Muhammed
el-Yezîdî ve Fazl b. Muhammed el-Yezîdî’-
nin yaný sýra Ahmed b. Ýbrâhim Verrâku

di. Mufaddal’ýn esir alýnan çocuklarý da Ha-
life II. Yezîd’in emriyle öldürüldü. Aileden
sað kalanlarýn önemli kýsmý daha sonra
idam edildi, bazýlarý da zindanlara atýldý;
çocuklarý ve kadýnlarý köle pazarlarýnda sa-
týldý, ailenin bütün mallarýna el konuldu. Ye-
zîd’in baþý kesilerek Dýmaþk’a götürüldü.

Emevî Devleti’ne büyük hizmetleri ge-
çen Mühellebîler’in uðradýðý bu kýyým, baþ-
ta Ezd olmak üzere Horasan ve diðer mer-
kezlerdeki Yemenli kabileleri yönetime kar-
þý düþmanlýða sevketti. Ýsyaný bastýran Mes-
leme’nin yerine Irak valiliðine tayin edilen
Kays kabilesinden Ömer b. Hübeyre’nin Ye-
men asýllý kabilelere uyguladýðý aþýrý bas-
ký Kaysî-Yemenî çekiþmesini daha da þid-
detlendirdi. Halifenin de yönetimde Kay-
sîler’i tercih etmesi, Horasan yanýnda pek
çok bölgede Yemenli kabileleri Emevî yö-
netimine karþý harekete geçirdi. Netice-
de Yezîd b. Mühelleb’in isyaný Emevî Dev-
leti’ni sarsan en önemli etkenlerden biri ol-
du. Yemenliler bundan sonra Emevî hâki-
miyetinden kurtulmaya çalýþtýlar ve mu-
halif gruplarý desteklediler. Yezîd, Mühel-
leb’in oðullarý içinde en yeteneklisiydi. Son
derece cömertti; tarihçiler onun Emevî
devlet adamlarýnýn en cömerdi olduðu hu-
susunda ittifak etmiþtir (Ýbn Hallikân, VI,
283). Cürcân þehrinde kýrk kadar mescid,
Cürcân’ýn kuzeyinde gayri müslim Türk-
ler’e karþý bir sed yaptýrmýþtýr. Ferezdak ve
Týrýmmâh onun için methiye, Sâbit Kutne
mersiyeler yazmýþtýr.
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